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Abstract 

           This Paper aims at knowing the relation between the Sense-
Dynamic consciousness with the accuracy of the performance of some 
basic skills in volleyball . 

The sample of this papers includes the players of the team of Al-Masafi 
club in volleyball for the period from 2011-2012 . 

The sample of this study practiced the sense- dynamic test besides the 
skillful tests . 

The researchers used the suitable statistical means and it is concluded 
that the players who have the consciousness of Sense-Dynamic . have 
the ability to throw the ball using the quick and strong beating skill . 
They do not have Sense-Dynamic consciousness in the dynamic 
movement of the foot in the side distance besides the dynamic 
movement of the foot in the space above the  head and the vertical in 
the skill itself . The researchers recommended the use of the exercises 
which develop the sense consciousness of the players during the 
training units . 
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 التعريف بالبحث -0

 ههميتأمقدمة البحث و  3-3

التقدم الحاصل في مختلف االلعاب الرياضية في معظم دول العالم لم تكن وليدة  نً إ       
المصادفة واالرتجال بل جاء نتيجة الستخدام الوسائل العلمية الحديثة في التخطيط السليم 

 .المبرمج لعملية التدريب مستفيدا من االجهزة واالدوات المساعدة

صحاب الخبرة أب الرياضية دفعت العتطوير األ ي يواجهها القائمون علىولعل التحديات الت
فضل االساليب أيجاد إن يفكروا دائما في أواالختصاص والعاملين في مجال التدريب الى 

والطرائق التي تسهم في تطوير ورفع قدرات الالعبين البدنية والمهارية والخططية والنفسية 
الساسية وفق بنود القانون الدولي والذي والعقلية وبما يلبي متطلبات االداء الدقيق للمهارات ا

ن الكرة الطائرة هي واحدة أوبما . يؤدي الى تحقيق انجازات رياضية كبيرة في مختلف المستويات
من تلك االلعاب والتي تتعدد فيها المهارات االساسية وهي عمودها الفقري الى وقت طويل 

فضل في تنفيذ تلك المهارات أمستوى سس علمية للوصول الى أالكتسابها والتدريب عليها وفق 
ن لإلدراك أوحيث . المترابطة بعضها مع البعض االخر بصورة متكاملة طيلة مدة المباراة 

كأن العضالت العاملة في أي حركة من . همية بالغة في لعبة الكرة الطائرة أحركي  -الحس
 (1)د وسرعة الحركة والتوازنالمهارات تحتاج الى قوة معينة لألداء الحركي لغرض االحساس بالجه

ونظرا لتعدد مواقف اللعب واختالف االداء بين السريع والبطيء ومتى يجب ان يلعب بهذا        
كما ان التغيير المستمر لمراكز الالعبين اثناء سير المباراة وفقا لمتطلبات , االسلوب او ذلك

ان يعرف ويدرك متى يتم  تطبيق خطط اللعب المختلفة كل هذه االمور تتطلب من الالعب
 .تطبيق ذلك

حركية والتي يمكن ان ينميها الالعب  –وترتبط بلعبة الكرة الطائرة بعض مدركات الحس        
, ادراك االحساس بالزمن ) ويطورها من خالل عملية التعلم والتدريب ومن اهم هذه المدركات 

االحساس يجب ان  يكون على مستوى الن هذا ( االحساس بالكرة , المكان , القوة , المسافة 

                                                           
1
 دار الفكر العربي, القاهرة )  0ط, والتقويم  فسيولوجيا و موروفولوجيا القياسابو العال احمد عبد الفتاح ومحمد صبحي حسنين ؛ 

 .021ص ( 0992,
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اذ انه يساعد الالعب على توافق حركاته مع الكرة , عال من الدقة اثناء االداء الحركي 
 .وخصائصها ويرتبط بها كذلك وزن الكرة وشكلها وقوة الضربة وارتفاع التمريرة

االدراك الحس  وفي ضوء ما تقدم فأن اهمية البحث تكمن في التعرف على العالقة بين المتغيرات
حركي بدقة اداء المهارات االساسية بالكرة الطائرة وبما يؤدي الى النهوض بمستوى الالعب  –

 .واللعبة لتحقيق االنجاز االفضل

 :مشكلة البحث 3-2

عدادًا شاماًل في جميع النواحي البدنية والمهارية والخططية إتتطلب لعبة الكرة الطائرة     
تتم من خالل وضع منهاج تدريبي لغرض تطوير اداء الالعبين والنفسية والتربوية والتي 

مما حذا بالدول المتقدمة الى االهتمام بتلك المناهج . والوصول بهم الى مستويات افضل 
 .للوصول الى مستويات متطورة في مجال الكره الطائرة 

ية المعدة من بعض ن باللعبة فقد الحظتا ان افتقار المناهج التدريبيتولكون الباحثتان معني   
حركي  عند التعلم والتدريب على المهارات االساسية  –المدربين الى التركيز على االدراك الحس 

للعبة والتي تحدد سرعة ودقة االداء المهاري لتلك اللعبة وبالتالي فأن على العب الكرة الطائرة ان 
عال حركية توافقية مما يؤدي يمتلك االحساس الكافي لمعرفة وتفسير المدركات الى حركات و اف

لتحقيق , الى قدرة الالعب في اداء الحركات المطلوبة بصورة جيدة في حاالت اللعب المختلفة 
افضل المستويات من خالل االشتراك في البطوالت والمسابقات مختلفة المستوى وبما يليق 

 .بسمعة البلد وشعبية اللعبة

 :هدف البحث  3-1
 حركي ودقة  –الحس  معرفة العالقة بين االدراك

 .داء بعض المهارات االساسية بالكرة الطائرة 
 :فرض البحث  3-1

داء بعض المهارات أحركي ودقة  –هناك عالقة ذات داللة احصائية بين االدراك الحس 
 .االساسية بالكرة الطائرة
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 :مجاالت البحث 3-1

 .بالكرة الطائرةشملت عينة البحث على العبي فريق نادي المصافي : المجال البشري 1-5-1

 .11/2/2112لغاية  1/12/2111للفترة من : المجال الزماني 1-5-2

 .بيجي/ ملعب نادي المصافي : المجال المكاني  1-5-3

 :تعريف المصطلحات  3-1

 :اإلحساس  3-1-3

فعندما يقع منبه , بسط عملية نفسية للتأثير المباشر للمؤثرات المادية في الحواس أ هو         
االعضاء الحسية ينتقل اثر هذا المنه عن طريق اعصاب خاصة الى مراكز عصبية على احد 
 .وفي هذه المراكز تترجم هذه المنبهات الى حاالت شعورية بسيطة تعرف باالحساس, في المخ 

 : االحساس الحركي 3-1-2

 .2يتناسب مع نوع الحركة ماهو القدرة  على تقدير كمية       

 :االدراك  1-1-1

هو عملية ترجمة للمحسوسات التي تنتقل الى الدماغ على شكل رسائل مرمزة ماهيتها       
 .3نبضات كهربائية تسري عبر االعصاب الحسية التي تصل ما بين اعضاء الحس والدماغ

 :االدراك الحسي  3-1-1

وهي  ,عملية تأويل االحساسات تأويال يزودنا بمعلومات عما في عالمنا الخارجي من اشياء 
 .4العملية التي يتم بها معرفة ما خول الفرد من اشياء عن طريق الحواس

                                                           
, رسالة ماجستير )حركي ومستوى االداء في التعبير الحركي –بين بعض متغيرات االدراك الحس حنان عبد المؤمن ؛ العالقة  2

 . 23ص ( 3881, كلية التربية الرياضية , جامعة حلوان 
 .221ص ( 3888, دار الحكمة للطباعة والنشر , بغداد : )  مقدمة في علم النفسراضي الوقفي ؛  3
دار الفكر , عمان )  33ط,  الرياضية البدنية الشاملة في االلعاب والفعاليات والعلوم الرياضيةالموسوعة قاسم حسن حسين ؛  4

 11ص ( 3888, للطباعة والنشر والتوزيع 
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 :حركي  –االدراك الحس  1-1-1

 القدرة على االحساس بأوضاع الجسم احساسا غير بصري سواء في حالة الحركة او السكون هو 

 :المهارة  1-1-1

 5اللعبة بدقة وكفاية ونجاأقدرة الفرد على اداء مجموعة الحركات الخاصة التي تتضمنها هي 

 :الدراسات النظرية والدراسات السابقة  -2

 :الدراسات النظرية  2-3

 مفهوم االحساس  2-3-3

ن عمليببة نقببل المببؤثرات المختلفببة مببن البيئببة الخارجيببة الببى المببخ بواسببطة الحببواس الخمسببة إ     
يبببر مناسبببب الي حاسبببة والتبببي تحبببدث عنبببدما يتبببوافر مث( باالحسببباس)والمسبببتقبالت الحسبببية تسبببمى 

من تلقي االشارة ونقلها عبر الجهاز ( المستقبل )وبشدة كافية ليتاأ للعصب الخاض بهذه العملية 
لبذا يعبرف االحسباس علبى انبه . االثارة كاالحسباس  هالعصبي المحيطي الى المخ الذي يسجل هذ

حبباالت الداخلببة للفببرد العمليببة النفسببية النعكبباس الخصببائص المفببردة لالشببياء الخارجيببة وكببذلك ال" 
 .6"التي تنشأ بسبب التأثير المباشر لمؤثرات مادية على اعضاء الحواس

وبهبببذا يكبببون االحسببباس هبببو النتيجبببة المباشبببرة والحتميبببة الثبببارة اعضببباء الحبببس الصبببوتية او       
 .الشمية او البصرية

طريبق اعصبباب انتقبال اثببر المنبهبات عبن " ان االحسباس / وكمبا يبرى احمبد عببزت راجبح         
وهنبباك تتببرجم هببذه االشببارة , الببى مراكببز عصبببية خاصببة فببي المببخ ( االعصبباب الببواردة ) خاصببة 

 .7"النزال لغزًا من الغاز العلم االحاالت حاالت شعورية نوعية وهي ماتعرف باالحساسات

                                                           
5
دار الفكر , القاهرة )  0ط,  االختبارات المهارية والنفسية في المجال الرياضيمحمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان ؛  

 .81ص ( 0982, العربي 
6
( 7111,دار الفكر والطباعة للنشر والتوزيع , عمان :) 0ط,  فسيولوجيا العمليات العقلية في الرياضةعبد الستار جبار الضمد ؛  

 .77ص
7
 .082ص ( 0921, المكتب المصري الحديث , مصر ) ,  اصول علم النفساحمد عزت راجح ؛  
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مكببن لببذا فببأن حببواس االنسببان هببي المنافببذ التببي توصببل اليببه المببؤثرات المختلفببة إذ بببدونها ال ي     
 .تفاعل االنسان مع بيئته سواء كانت الداخلية ام الخارجية 

 :انواع االحساسات المرتبطة بالنشاط الرياضي 2-3-3-3

 :8يمكن تقسيم هذه االحساسات الى االنواع االتية

وفيببه عببدد كبيببر جببدا مببن االعصبباب الحسببية المنتشببرة علببى اسببطح : االحسبباس الحركببي   .1
تعطينببببا االحسبببباس الحركببببي مببببن خببببالل تقببببدير كميببببة العضببببالت والمفاصببببل وهببببي التببببي 

كببرة الطببائرة الاالنقباضبات ويعببد هببذا النببوع مببن اهببم االحساسبات فببي االلعبباب بشببكل عببام و 
بشببكل خببباص الرتباطهببا بالحركبببة سببواء كانبببت هبببذه الحركببة للجسبببم كلببه او لجبببزء منبببه او 

وبهبببببذا يكبببببون  ((كبببببرة الطبببببائرةال)) للتببببباثير فبببببي االداة المسبببببتخدمة فبببببي اللعببببببة المختصبببببة 
االحساس الحركي هو القدرة على تقدير كمية االنقباضات العضلية التي تتناسب مع نوع 

 .الحركة المراد اداؤها وطبقا لخطة اللعب في حالة الدفاع او الهجوم
مركز هبذا االحسباس هبو االذن الداخليبة ويعطينبا االحسباس بوضبعية : االحساس بالتوازن .2

والتبوازن حالبة مهمبة فبي مباريبات الكبرة الطبائرة . فبين وهكبذا الجسم ان كنا جالسبين او واق
 .ةاتؤثر وتتأثر بالفعاليات المختلفة اثناء المبار 

تنتشبر مسبتقبالت االحسبباس اللمسبي علبى نهايبات الظفبائر العصبببية : االحسباس بباللمس  .3
المتراكمببة حببول بصببيالت الشببعر فببي الجلببد والمنتشببرة بصببورة غيببر منتظمببة بحيببث تسبباعد 

معرفة طبيعة االشياء وادراكها مبن حيبث المرونبة والصبالبة  والسبيولة وكبذلك بلمبس على 
 .هذه االشياء لسطح الجسم

ان لعمليببة االحسبباس البصببري دورًا كبيببرًا فببي االلعبباب الرياضببية عببن : االحسبباس البصببري .2
طريببق العينببين وفيهببا تببتم مشبباركة جميببع االحساسببات  وطابقتهببا مببع ظببروف النشبباط  و 

ويعببببد . مبببا يسببباعد الالعبببب علبببى فهبببم الهبببارات او الحركبببات التبببي يقبببوم بهبببا اوضببباعه م
ولببه . االحسبباس البصببري مببن اهببم االحساسببات االخببرى حيببث يببؤثر فببي جميببع المببدركات 

 .تأثير كبير في االداء المهاري للكرة الطائرة
                                                           

8
جامعة , رسالة ماجستير ) , حركي وعالقته بدقة اداء بعض المهارات االساسية بالكرة الطائرة  –وسن جاسم ؛ االدراك الحس  

 .00ص(7117, كلية التربية الرياضية -بغداد
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 :مفهوم االدراك 2-3-2

البيئة عن طريق عدد من الحواس  تتعلق العمليات االدراكية بموضوع إدخال المعلومات من      
وبعدها يقوم الالعب بتفسير هذه المعلومات الحسية الوافبدة , الخ .... البصرية والسمعية والشمية 

لببذا فببالحواس مبباهي اال وسببائط وهببي التببي يصببنع منهببا االدراك فبببدونها اليمكببن لببالدراك ان , اليببه 
االدراك فهبببو أي االدراك يتطلبببب عمليبببة والتكفبببي القبببدرات الحسبببية وحبببدها لتفسبببير حالبببة . يحبببدث 

تتوسط بين دخول المؤثرات القائمة واالستجابة النهائية لهذه المؤثرات التي تعتمبد علبى خببرة الفبرد 
 .الماضية بتفسير هذه المثيرات التي تستطيع بناء االداء الحركي المطلوب منها

وبهذا تكون في عملية االدراك نقوم بتفسير االحساسات وذلك عن طريق المعلومات المختزنة     
وكبببذلك نتيجبببة الخببببرات السبببابقة فبببي هبببذا الموقبببف إذ يسبببتطيع الالعبببب عبببن طريبببق , فبببي البببذاكرة 

االدراك تحديبببد المكبببان المناسبببب السبببتقبال الكبببرة وكيفيبببة ضبببربها وتمريرهبببا وغيرهبببا مبببن المواقبببف 
 .فة في اللعبالمختل

هببو فببن الببربط لمببا يحسببه " وللتعببرف علببى معنببى االدراك نتطببرق الببى بعببض التعريفببات ومنهببا    
 9"ء لبعض خبراته الماضية لكي يعطي االحساسات معنىر الم

نسبتطيع ان نتعبرف علبى  هوكذلك فهو  العملية العقليبة او ذلبك النشباط العقلبي البذي عبن طريقب   
و استجابة عقلية لمثيرات حسية معينبة كمبا انبه عمليبة عقليبة تسببق موضوعات العالم الخارجي فه

السببببلوك فمببببن دون االدراك اليحببببدث السببببلوك الن الفببببرد يتصببببرف تبعببببًا لمتطلبببببات الموقببببف الببببذي 
 .10"يدركه

 . هذا المثيرل اً يكون االدراك تفسير و وبهذا يكون االحساس هو تسلم المثير بينهما      

سببت ثابتببة وانمببا متغيببرة باسببتمرار وفقببا لزيببادة العمببر فبزيادتببه تببزداد قببدرة وان قببدرة االدراك لي     
 .ادراك الفرد اعتمادًا على زيادة خبراته ومهارته في مواقف اللعب المختلفة

                                                           
9
( 0992, مؤسسة فرانكلن للطباعة والنشر , القاهرة ), ترجمة محمد فضالي واخرون ,  تاريخ التربية البدنيةفان دالين و اخرون ؛  

 714ص 
10
 019ص ,  المصدر السابقبد الستار جبار الصنمد؛ ع 
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وبهبببذا تكبببون عمليبببة االدراك اسبببتجابات او تفسبببير للصبببور الموجبببودة فبببي البببدماغ وتبببأتي هبببذه     
بقة التبي تعطببي لهبذه الصببور معنبى وعببدم اعتبارهبا صببورًا التفسبيرات عببن طريبق خبببرات الفبرد السببا

 .مطبوعة فحسب

واالدراك هببو عمليببة عقليببة تعتمببد علببى الحببواس وتحتبباج الببى عوامببل ثالثببة علببى االقببل ويمكببن    
 :11ايجازها فيما يأتي

 .التي تشكل موضوع االدراك ومادته( االشياء واالشخاص) توفر المثيرات  .1
 .الفرد والتي تشكل وسائل االدراك ووسائطهتوفر الحواس السليمة عند  .2
 .توفر االنتباه الكافي لمثير معين في البيئة .3

 :انواع االدراك في النشاط الرياضي 2-3-2-3

نرى ان النشاط الرياضبي بشبكل عبام والكبرة الطبائرة بشبكل خباص يبرتبط ببانواع مختلفبة مبن      
م والتدريب المنظم وفق منهج تدريبي معد المدركات التي يمكن تطويرها وتنميتها عن طريق التعل
 :12سابقا بشكل علمي مدروس ومن هذه المدركات ما ياتي 

وهي استطاعة الالعبب تحديبد المسبافة التبي يقطعهبا الجسبم اثنباء : ادراك االحساس بالمسافة  .1
 .االداء او مسافة الوثب او الرمي فضاًل عن ادراكه المسافة بينه وبين زميله وخصمه

وهي قبدرة الالعبب علبى تحديبد زمبن اداء الحركبة وتكمبن فائبدة هبذه : حساس بالزمن ادراك اال .2
 .القدرة في سرعة االداء الحركي

وهي ان يعرف الالعب المكان الذي هو فيه بالضبط وتحديد مكانه : ادراك االحساس بالمكان .3
اثنببباء أي ادراك العالقبببات المكانيبببة فبببي . ببببين زمالئبببه وخصبببومه وكبببذلك مكانبببه فبببي الملعبببب 

 .االداء الحركي
وهببببي القببببدرة علببببى اسببببتخدام القببببوة المناسبببببة لعمببببل االداء : ادراك االحسبببباس بببببالقوة العضببببلية  .2

مثل التصويب من مسبافات , الحركي سواء كان ذلك قوة عضلية عالية او متوسطة او قليلة 
 .مختلفة او مناولة الكرة لزميل

                                                           
11
 042ص ( 0989مكتبة الرائد العلمية , عمان )  0ط,  اساسيات علم النفس التطوريشفيق فالح حسان؛  
12
 073ص ,  المصدر السابقعبد الستار جبار الصنمد؛  
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تي يؤديها الالعب نفسه او الحركبات التبي وتعني ادراك الحركات ال: ادراك االحساس بالحركة .5
يؤديهبا منافسببيه وخصببومه وتكببون حركتببه بشببكل متببرابط ومتناسببق الجببزاء الجسببم اثنبباء االداء 

 .الحركي
وهببي عمليببات توافببق حركببات الالعببب مببع الكببرة وخصائصببها وهببذا : ادراك االحسبباس بببالكرة  .1

 .وقت المناسبالتوافق يعطي القدرة على السيطرة على الكرة وايقافها بال
 :االدراك الحس حركي  2-3-1

الحاسبة التبي يمكننبا تحديبد وضبع اجببزاء الجسبم وحالتبه وامتبداده واتجاهبه فبي الحركببة "هبو        
 13"وكذلك الوضع للجسم و مواصفات حركة الجسم ككل

حركبي هبو بمثاببة الدعامبة االولبى لمعرفبة  –ان االدراك الحبس " ويرى قاسم حسبن حسبين        
والجهبازان المختصبان بهبذه العمليبة , االنسانية فهو يعطي المحسوسات او الحوافز المختلفبة معنبا 

وان سبببالمة , و الجهببباز العصببببي المركبببزي ( الجهببباز المحيطبببي الخبببارجي) همبببا الجهببباز الحسبببي 
 ."14لجهازين ودرجة نموها تؤثران في عملية االدراكهذين ا

انعكاس االشياء الخارجية التي تؤثر في لحظبة تواجبدها  هو" ف االداء الحس حركي لذا فان تعري
ويبنببى االدراك , والتببي تحببدث نتيجببة اسببتثارة عصبببية مطابقببة فببي المببخ , بصببورة مباشببرة فببي الفببرد

رة عببن مثيببرات عصبببية فببي اعضبباء الحببواس حركببي علببى اسبباس فسببيلوجي اذ هببو عبببا –الحببس 
 .15"ناتجة من مثيرات خارجية تتجه الى اجزاء المخ المختلفة لتحدث ارتباطات عصبية وثيقة 

 .حركي عبارة عن ادراك لالحساس –ويتضح مما سبق بان االدراك الحس     

 

 

 

                                                           
13
 098ص ( 0987, دار الفكر العربي  ,القاهرة )  7ط, التربية الحركية للطفل  امين الخولي و اسامة كامل راتب ؛ 
14
 97ص ( 0991, مطابع التعليم العالي , الموصل )  علم النفس الرياضيقاسم حسن حسين ؛  

 
15
 417ص ( دار المعارف ب ت , مصر )  علم النفس الرياضيمحمد حسن عالوي و سعد جالل ؛  
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 :حركي  –كيفية حدوث االدراك الحس  2-3-1

يستقبل الجهاز العصبي المؤثرات الخارجية مبن البيئبة ثبم يقبوم مبن خبالل االليباف العصببية       
من هنا تباتي اهميبة الجهباز العصببي . المنتشرة في اجزاء الجسم جميعا وتصل بعد ذلك الى المخ

 :16حيث يحدث االحساس الحركي بالخطوات االتية, عند القيام باي نشاط حركي 

الببذي يشببعر بببه الالعببب اثنبباء ( المثيببر)يببتم تسببلم الحببافز الحسببي : لحسببي اسببتالم الحببافز ا .1
المباراة او التدريب من قبل المستقبل الحسي وان المسبتقبالت الحسبية المنتشبرة فبي اجبزاء 

 .الجسم والتي تكون كل من هذه المستقبالت حاسية لنقل نوع االحساس
سبببتقبالت الحسبببية البببى الخاليبببا بعبببد تسبببلم الحبببافز والبببذي ينتقبببل عببببر الم: النببببض الحسبببي .2

 .العصبية الحسية التي تنقلها بدورها الى الجهاز العصبي المركزي
يقببوم الجهبباز العصبببي المركببزي باسببتالم وتحليببل المعلومببات : الجهبباز العصبببي المركببزي  .3

 .الحسية الواردة اليه والتي بموجبها يقرر الحس االستجابة االنسب لهذا الحافز الحركي
تنتقببل اشببارات االسببتجابة مببن الجهبباز العصبببي المركببزي الببى الخاليببا : تجابةاشببارات االسبب .2

 .العصبية الحركية وذلك لتحديد النبضة الحركية المناسبة
 .تنتقل النبضة الحركية المكلفة باداء االستجابة الحركية المطلوبة: النبضة الحركية .5

دورا مهبببم فبببي قبببدرة الالعبببب كمبببا ان للخببببرات الشخصبببية فبببي المواقبببف الماضبببية المتشبببابهة      
 (.المطلوبة)للوصول الى الحركة الناتجة او المرغوب فيها 

 :17وفي ضوء ما تقدم فان أي اداء حركي يتكون من 

 .استقبال تصنيف المعلومات . أ
 .مقارنة المعلومات الحالية بالمعلومات المخزونة في الذاكرة . ب
 .االداء الحركي . ت
 .على معلومات التغذية الراجعة التعديل في االداء الذي يتم بناءً  . ث

                                                           
16
اطروحة ) اليد حركي وعالقته بالمستوى المهاري بكرة –الحس اثر المنهج التدريبي المقترح في تطور االدراك احمد المسالمة ؛  

 09ص ( 7111, كلية التربية الرياضية , جامعة بغداد , دكتوراه 
17
 00ص ,  المصدر السابق, وسن جاسم القيسي 
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 :حركي في النشاط الرياضي –همية االدراك الحس أ 2-3-1

حركي مهما في مجال التربية الرياضية بصبورة عامبة وذلبك  –يعد موضوع االدراك الحس        
الن االحسببباس واالدراك يبببدخالن فبببي خصوصبببية كبببل لعببببة رياضبببية تحتببباج البببى عمليبببات عقليبببة 

حركببي  –ز واالنتببباه واالدراك واالحسبباس ومببن هنببا تببأتي اهميببة االدراك الحببس بسببيطة مثببل التركيبب
 .في المجال الرياضي

نوعيبببة  وتكمببن هببذه االهميببة فببي التنفيببذ الجيببد للمهببارات الرياضببية المعقببدة والتببي تحتبباج الببى    
حركبببببي          –حركبببببة رياضبببببية يجبببببب ان يحضبببببر االدراك الحبببببس  ةيبببببأخاصبببببة مبببببن القبببببوة فعنبببببد اداء 

سببيما فببي عببدم تركيببز الكميببة الالزمببة فببي قببوة  ًا الوواضببح اً وقببت االداء وبعكسببه يكببون الخطببأ كبيببر 
 .انقباض العضالت المشاركة في االداء السليم

البعيبببدة حركبببي فبببي القبببدرة علبببى التمييبببز ببببين االشبببياء  -هميبببة االدراك الحبببسأوكمبببا تظهبببر      
 .18والقريبة والذين لديهم صعوبة في وضع اجسامهم في المكان المناسب مع االداء الجيد

حركبببي ببببين الالعببببين علبببى ارض اللعبببب اذ تظهبببر اختالفبببات  –ويختلبببف االدراك الحبببس        
فهنبباك مببن , كمببا فببي حركببة الببرجلين والببذراعين ( االلعبباب الجماعيببة) دقيقببة فببي االحسبباس بببالكرة 

دون سبقوطها علبى  ين من يملك القدرة علبى السبيطرة علبى الكبرة ومبداعبتها لفتبرة مبن البزمنالالعب
وكذلك مع بقية االلعاب االخبرى اذ تبؤدي . بنقل الكرة من الرأس الى الفخذ وهكذا االرض او يبدأ 

 .حركاتهم بانسيابية تامة تعبر عن مدى احساسهم بالكرة ومدى سيطرتهم عليها

االحسبباس بببالكرة تسبباعد علببى ظهببور الثقببة بببالنفس واظهببار القببدرات الفنيببة ممببا  اذ ان زيببادة      
يؤدي الى زيادة الرغبة في اللعب وكبذلك ترتفبع الدافعيبة ممبا يزيبل اثبار االحسباس بالتعبب كمبا ان 

حركي يتناسب طرديا مع التعلم الحركي فالزيادة في الطرف االول تؤدي الى ان  –االدراك الحس 
 .19سيما في عمليات التذكر الحركي اثناء االداء ال اكبر( الطرف الثاني) الحركي يكون التعلم 

                                                           
18
 07ص ( 0927, دار المعارف, مصر )  السلوك االنسانيانتصار يونس ؛  
19
 حركي ومستوى االداء للتعلم مهارة الكب على –تأثير التدريب الذهني في تطوير بعض متغيرات االدراك الحس خليل العزاوي؛  

 08-02ص( 7111, كلية التربية الرياضية , جامعة بغداد, رسالة ماجستير )العقلة 
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وقد تم اثبات ان حاسة السمع هي اهم الحواس في التعلم تليها حاسة النظر ثم بقية الحبواس      
كمببا ان اشببتراك اكثببر مببن حاسبببة واحببدة فببي عمليببة تكببون لهبببا فعاليببة اكثببر فببي ثبببات المعلومبببات 

 .هابالذهن وبقائ

افبة فبي تأديبة الواجبب الحركبي مهبم جبدا وللحبواس ك –في ضوء مبا تقبدم فبان االدراك الحبس      
, عضبببالت ) يبببتم تبببادل االشبببارات العصببببية الحسببية والحركيبببة ببببين الجهبباز الحركبببي اذ. الحركببي 
 .والجهاز العصبي بما يحقق االداء  الجيد للحركة او المهارة( مفاصل, اوتار 

 :حركي وأهميته في لعبة الكرة الطائرة –االدراك الحس 

ويحتبببل ( ذهنيبببة)لعبببة الكبببرة الطبببائرة واحبببدة مبببن االلعببباب التبببي تحتببباج البببى عمليبببات عقليبببة   أنً    
حركببي مكانببة مهمببة فببي هببذه اللعبببة لكونببه االدراك واالحسبباس يببؤثران  –موضببوع االدراك الحببس 

ة كبيبرة وواضبحة فبي لعببة الكبرة حركبي اهميب –بشكل مباشر بخصوصية اللعبة اذ لإلدراك الحبس 
, الطائرة وتكمن هذه االهمية فبي التنفيبذ الجيبد لمهاراتهبا التبي تحتباج البى توعيبة خاصبة مبن القبوة 

حركبببي   حاضبببرا وقبببت االداء  –فضبببرب الكبببرة واالرتقببباء للوثبببب يسبببتدي ان يكبببون االدراك الحبببس 
ت المشببباركة فبببي االداء كمبببا والخطبببأ يكبببون واضبببحا لعبببدم تركيبببز القبببوة الالزمبببة النقبببباض العضبببال

حركببي فبببي اكتسبباب واسببتيعاب العببادات والقبببدرات الحركيببة التببي تسببباعد  –ويسببهم االدراك الحببس 
علبببى دقبببة تحديبببد العالقبببات المكانيبببة والزمانيبببة ألنبببه مهبببم وادراك الحركبببة وتكبببوين صبببورة واضبببحة 

ة الفبرد الحركيبة ويعمبل علبى لمفهومها وماهيتها له تأثير كبير في التعلم لذا يؤثر االدراك في قابلي
 20تحسينها 

تشببكل واحببدة مبببن العوامببل المهمببة التبببي تحببدد طريقبببة ( الحببس حركبببي ) ان عمليببة االدراك       
وسرعة ودقة االداء المهارى لدى العبي الكرة الطبائرة التبي تبؤدي البى التصبرف الجيبد فبي مواقبف 

ة الطبائرة وتطويرهبا فضبال عبن ان سبرعة اللعب المختلفة ويعمل على االستمرار في تقدم لعبة الكبر 
حركببي لببه فاعليببة مببؤثرة فببي اداء الالعبببين مببن خببالل القببدرة علببى سببرعة ادراك  –االدراك الحببس 

وتحديبببد مواقبببع البببزمالء والالعببببين المنافسبببين بالملعبببب ويبببؤثر فبببي دقبببة وسبببرعة تنفيبببذ العديبببد مبببن 
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 37ص( 0989جامعة الموصل , الموصل )  التعلم الحركي, علم الحركة وجيه محجوب ؛  
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كببرة ارتفبباع الشبببكة وارتفبباع سببقف المهببارات فنيببا وتكتيكيببا فالالعببب يجببب ان يراعببي عنببد ضببرب ال
 .القاعة وبعد الالعبين واماكن توزيعهم في الملعب 

وقببد يتطببور االدراك الحببس حركببي لببدى العببب الكببرة الطببائرة مببن خببالل التكببرار والممارسببة "       
والميزة الشخصية وكفاية الفرد وقدرته فكلمبا مبارس الالعبب الحركبة او المهبارة تطبورت لديبه صبفة 

 21" حركي بالنسبة لهذه المهارة –ك الحس االدرا

وتظهر اهمية االدراك الحس حركي في لعبة الكرة الطائرة من خالل احساس الالعب بحركة      
إذ تتطلبب , اجزاء جسمه ومدى السيطرة على تغير وضع الجسبم وفقبا لمبا يتطلببه الواجبب الحركبي

قباضبببات العضبببلية ومبببا تتضبببمنها مبببن الحركبببات فبببي مهبببارة وقبببوة معينبببة لبببإلداء الحركبببي تبعبببا لالن
حركبي تشبكل –لبذا فبان عمليبة االدراك الحبس  22احساس بالجهد العضلي وسبرعة الحركبة والتبوازن

واحدة من العوامل المهمة التي تحدد طريقة وسرعة ودقة االداء المهارى لدى العبب الكبرة الطبائرة 
وعبببة مبببن االفعبببال الحركيبببة البببذي يجبببب ان يمتلبببك االحسببباس الكبببافي لتفسبببير المبببدركات البببى مجم

 .التوافقية التي تؤدي التصرف الجيد في مواقف اللعب المختلفة

حركبي لبه اهميبة فبي لعببة الكبرة الطبائرة  –وفي ضوء ما تقدم يرى البباحثون ان االدراك الحبس    
اذ يمكبببن الالعبببب فبببي معرفبببة مسبببببات الحركبببة دون اسبببتعمال الحبببواس ويعطيهبببا معلومبببات عبببن 

قوة انقبباض عضبالتها واتجاهاتهبا وعنبدها يمتلبك الالعبب مهبارات ادراكيبة حركيبة اوضاع الجسم و 
 .بمستوى جيد يحقق االداء االفضل
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كلية  -مجلة كلية الرياضىة جامعة بغداد ) ابر السعدي ؛ تصميم وتفنين اختبارات الحس حركي لدى العبي الكرة الطائرة عامر ج 

 013ص (  7117العدد االول , التربية الرياضية المجلد الحادي عشر 
22
دار : القاهرة )  0ط, والتقويم  سفسيلوجيا وموفولجيا الرياضي وطرق القياابو العال احمد عبد الفتاح  ومحمد صبحي حسنين ؛  

 021ص ( 0992, الفكر العربي 
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 :الدراسات السابقة  2-2

 2001:23 دراسة مؤيد اسماعيل الحديثي  2-2-3

 "االدراك الحس حركي وعالقته بدقة اداء بعض المهارات الهجومية بكرة السلة" 

حركبي وعلبى دقبة اداء بعبض المهبارات  –هدفت الدراسة البى التعبرف علبى االدراك الحبس        
حركببي ودقببة بعببض المهببارات الهجوميببة بكببرة  –ومعرفببة العالقببة بببين االدراك الحببس . الهجوميببة 

سبنة  11 – 10وشبملت عينبة البحبث العببي فئبة الشبباب ألنديبة الدرجبة الممتبازة لألعمبار . السلة
العب تم الحصول على المعلومات  112العبا من اصل  11وعددهم  2113 – 1122للموسم 

 .حركي  –الخاصة بالبحث من خالل االختبارات المهارية واختبارات االدراك الحس 

لمعنويبة   tواختببار ( بيرسبون) اسبتخدم الباحبث فبي معالجتبه االحصبائية معامبل االرتبباط البسبيط 
 :معامل االرتباط واستنتج الباحث ما يأتي

 .بمهارة الرمية الحرة( الخاص)حركي  –امتالك العب كرة السلة االدراك الحس  -1
 .حركي عال بمسافة القفز العمودي –امتالك العب كرة السلة ادراك حس  -2
 .وجود احساس عال بالزمن لدى العب كرة السلة لمهارة الرمية الحرة -3

 2000:24 دراسة نوفل فاضل رشيد  2-2-2

حركيبة وبعبض عناصبر اللياقبة البدنيبة والصبفات  –العالقة ببين بعبض القبدرات اإلدراكيبة الحبس " 
 "المهارية لدى العبي كرة القدم 

حركيببة وبعببض  –هببدفت الدراسببة إلببى التعببرف علببى العالقببة بببين بعببض القببدرات اإلدراكيببة الحببس 
مهاريبببة لبببدى العببببي كبببرة القبببدم ، شبببملت العينبببة العببببي أنديبببة عناصبببر اللياقبببة البدنيبببة والصبببفات ال

بكبرة القبدم والمشباركون ( الموصبل ، أربيبل ، دهبوك ) الدرجة األولبى بكبرة القبدم للمنطقبة الشبمالية 
العبًا مبن أصبل (  11) وعددهم (  2111 – 1111) ضمن دوري أندية القطر للموسم الكروي 
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رسالة ) ؛ االدراك الحس حركي وعالقته  بدقة اداء بعض المهارات الهجومية بكرة السلة   7113مؤيد اسماعيل عبد الحديثي  

 (7113, كلية التربية الرياضية -ماجستير جامعة بغداد
24
حركية وبعض عناصر اللياقة البدنية والصفات المهارية  –ن بعض القدرات اإلدراكية الحس ؛ العالقة بي 7111نوفل فاضل رشيد  

 (رسالة ماجستير ، جامعة الموصل ، كلية التربية الرياضية ) لدى العبي كرة القدم 
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حركيببببة وعناصببببر اللياقببببة البدنيببببة  –ارات للقببببدرات الحببببس ، اسببببتخدم الباحببببث اختببببب اً العببببب(  05) 
والمهببارات الحركيبببة لكببرة القبببدم بعببد تحديبببدها مببن قببببل الخبببراء وذوي االختصببباص وتمببت معالجبببة 

 (.الوسط الحسابي ، واالنحراف المعياري ، واالرتباط البسيط بيرسون ) البيانات باستخدام 

 :واستنتج الباحث ما يأتي 

 .مسافة الوثب األفقي لدى العبي عينة البحثضعف اإلحساس ب -1

 .ضعف اإلحساس بمسافة الوثب العمودي لدى العبي عينة البحث -2

 .حركية –حققت أفراد عينة البحث نتائج جيدة في باقي االختبارات اإلدراكية الحس  -3

 :تحليل الدراسات السابقة  1 – 2 – 2

جه تشابه واختالف بين الدراسات السابقة في ضوء استعراض الدراستين يتضح أن هنا أو     
 :والدراسة الحالية في الجوانب التالية 

حركي  –هدفت الدراسة األولى إلى التعرف على العالقة بين اإلدراك الحس : األهداف      
 .ودقة أداء المهارات الهجومية بكرة السلة

حركية  –ت اإلدراكية الحس أما الدراسة الثانية فقد هدفت إلى التعرف على بعض القدرا    
وبعض عناصر اللياقة البدنية والصفات المهارية لدى كرة القدم ، فيما هدفت الدراسة الحالية إلى 

 .حركي بدقة أداء بعض المهارات األساسية بالكرة الطائرة –التعرف على العالقة اإلدراك الحس 

لى بأن الدراسة األولى تناولت أي أن اختالف هدف الدراسة الحالية عن الدراسة األو       
 -المهارات الهجومية بكرة السلة فقط ، والدراسة الثانية تناولت بعض القدرات اإلدراكية الحس

حركية وبعض عناصر اللياقة البدنية والصفات المهارية ، أما الدراسة الحالية فتناولت بعض 
 .المهارات الهجومية والدفاعية بالكرة الطائرة

عينة فالدراسة السابقة األولى أجريت على العبي أندية الدرجة الممتازة بكرة السلة أما ال      
) العب للموسم   (  112) من أصل ( العبًا  11) سنة وعددهم (  11 – 10) للشباب بعمر 

2112 – 2113 .) 
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والدراسة السابقة الثانية أجريت على العبي أندية الدرجة األولى بكرة القدم للمنطقة الشمالية     
 (. 2111 – 1111) للموسم الرياضي ( العب  05) من أصل ( العبًا  11) وعددهم 

 – 2111) في حين شملت الدراسة الحالية على العبي ناد المصافي بالكرة الطائرة للموسم     
العبًا والمشاركين في دوري النخبة للكرة (  22) العبين من أصل (  0) وعددهم  ( 2112
 .الطائرة

أما أدوات البحث فتشابهت الدراسات في استخدام االختبارات المهارية للعبة واختبارات اإلدراك 
 .حركي واختالف الدراسة الثانية عن الدراستين باستخدام اختبارات بدنية  –الحس 

ل اإلحصائية أتفقت الدراسات في معالجتها اإلحصائية باستخدام الوسط الحسابي أما الوسائ
 .واالنحراف المعياري واالرتباط البسيط بيرسون

كرة السلة والدراسة الثانية أجريت على العبي  يأما الفعاليات فالدراسة األولى أجريت على العب
لكرة الطائرة وجميع الدراسات هي من كرة القدم أما الدراسة الحالية فقد أجريت على العبي ا

 .  األلعاب الفرقية

 :منهجية البحث واجراءاته الميدانية -1

 :منهج البحث 3-3

الباحثتان المنهج الذهني باسلوب العالقات  تاتساما مع طبيعة مشكلة البحث استخدم   
دراسة الحقائق والعالقات "االرتباطية لكونه يالئم طبيعة المشكلة المراد حلها اذ يمثل هذا المنهج 

 25" المتبادلة بين تلك الحقائق والمتغيرات والتعمق بها

 1-2 مجتمع البحث وعينته:

 العباً (  22) ة الطائرة وعددهم ر اشتمل مجتمع البحث على العبي نادي المصافي بالك
(  21,11) يشكلون نسبة  و همالعبين من مجتمع البحث ، (  0 )أما عينة البحث تكونت من 

 .من مجتمع األصل اختيروا بالطريقة العشوائية
                                                           

25
 .724ص ( 7117دار المناهج للنشر والتوزيع , عمان . )0ط,  اصول البحث االعلمي ومناهجهوجيه محجوب ؛  

 (كلية التربية الرياضية –جامعة تكريت )د مثنى احمد المزروعي .م.أ 
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 1-1 االجهزة واالدوات المستخدمة في البحث

تعد اجهزة وادوات البحث من االمور االساسية التي البد من ان يعتمدها الباحث من اجل 
الوصول الى النتائج المراد الوصول اليها لتحقيق هدف البحث او اهداف البحث                

                          

 وقد استخدمت الباحثتان االجهزة واالدوات االتية :

 1ساعة توقيت عدد  -1
 شريط لقياس المسافات -2
 كرات طائرة -3
 ملعب لكرة الطائرة -2
 صافرة -5
 شريط الصق  -1

 :وقد  تمت االستعانة بالوسائل االتية

 *المقابالت الشخصية -1
استمارة استطالع اراء الخبراء حول تحديد المهارات االساسية بالكرة الطائرة واختباراتها  -2

 (1)ملحق رقم 
حركية التي تخدم البحث  -اختبارات الحس استمارة استطالع الخبراء حول تحديد اهم -3

 (2)ملحق رقم 

 :تحديد متغيرات الدراسة 1-1

 :تحديد المؤثرات المبحوثة 1-1-3

ت حركية استطل –اهم القدرات الحس بغيت تحديد اهم المهارات االساسية في الكرة الطائرة و 
 .استمارة الستطالع اراءهم ان اراء الخبراء والمختصين بهذا المجال من خالل تصميم تالباحث
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مهارات اساسية مع عدة اختبارات لكل مهارة ست قدرات حس  اذ شملت االستمارة على خمس   
عرضت االستمارة على خمسة خبراء (. 2)و ( 1)حركية كما موضح في ملحق رقم  –

ا قدم وكمالكرة الطائرة وقياس وتقويم وعلم نفس وفسلجة وكرة الاختصاصين ضمن اختصاصات 
وفي ضوءنتائج االستبيان تم استبعاد مهارتي حائط الصد ( 2)و( 1)موضح في الملحق رقم 

حركية اذ تم استبعاد اختبار االحساس –واستقبال االرسال  وكذلك الحال بالنسبة للقدرات الحس 
الحركي للذراع بالفراغ الخطي االفقي واختبار االحساس بمسافة الوثب واختبار االحساس الحركي 

للباحث " ن أذ إ واالبقاء على ثالث قدرات حس حركية( العمودي)سي ألذراع بالفراغ الخطي الر ل
 .26"الحق في اختيار النسبة التي يراها مناسبة عند اختياره للمؤشرات

 :تحديد المهارات االساسية 1-1-2

بيان حركية التي تم التوصل اليها من استمارة االست –بعد تحديد االختبارات الحس      
الخاصة بذلك ومن خالل االستمارة االخرى تم تحديد اهم المهارات واختبارها في الكرة 

 .الطائرة التي تخدم البحث وبنفس عدد الخبراء والمختصين وعددهم خمسة خبراء
اذ اشتملت االستمارة على خمس مهارات اساسية مع عدة اختبارات لكل مهارة اذ يتم     

 .اختيار اختبار  واحد لكل مهارة ممتازة
 

 1-1 التجربة االستطالعية:

ن اثناء اجراء االختبارات ولتفاديها يلغرض التعرف على السلبيات التي قد تواجه الباحثت   
العبين من  ةم على اربع1/2/2112ء تجربة استطالعية بتاريخ مستقبال قامت الباحثتان باجرا

مجتمع البحث االصلي ومن الذين استبعدوا من التجربة الرئيسية وقد تم اختيارهم بطريقة عشوائية 
 :وكان الغرض من هذه التجربة هو 
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القاهرة دار الفكر ( 0ط,  القياس في التربية الرياضية وعلم النفس الرياضيمحمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان؛  

 .322ص( 0929العربي 
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 .التعرف على مدى استيعاب الالعبين لمفردات االختبارات المهارية والحس حركية -1
من صالحية االجهزة واالدوات التي سوف يتم استخدامها في التجربة  التاكد -2

 . الرئيسية
 . التعرف على الوقت المستغرق في تنفيذ االختبارات -3
التعرف على عدد افراد الفريق المساعد الذي تحتاجه الباحثتان وتدريبهم على طريق  -2

 .التسجيل

 :ا يأتيومن خالل التجربة االستطالعية توصلت الباحثتان الى م

 .صالحية االختبارات المستخدمة من حيث الزمان والمكان وسهولة تطبيق المفردات -1
 .صالحية االجهزة واالدوات المستخدمة -2
 .في طريقة تنفيذ االختبارات* 27كفاية افراد الفريق المساعد -3
 

 :االختبارات المستخدمة في البحث 1-1
 :االختبارات المهارية 1-1-3

 28اختبار مهارة الضرب الساحق:االختبار االول 
 االختبار او التمرين على دقة مهارة الكبس: الغرض  -
 الى العب ومساعد( 1)طائرة مقسم كما في الشكل الكرة الكرات طائرة وملعب : االدوات  -
ظرب الكرة الى المنطقة المظلله من الملعب بعد رفعها من قبل الالعب : وصف االداء  -

 .المظلل من الملعبر المكان يالمساعد مع تغي
 كبسات على كل مكان 5اداء : الشروط -
 لكل محاولة ناجحة نقطة: التسجيل -

 
 

                                                           
 :تكون فريق العمل المساعد من  *

 .الرياضيةخريج كلية التربية / عمار عباس  -0

 .خريج كلية التربية الرياضية/ أنور جاسم  -7
28
 .13ص .  0981بغداد مطبعة جامعة بغداد  ,التكتيك الفردي في الكرة الطائرة, عقيل الكاتب واخرون  
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 اختبار مهارة الضرب الساحق(  1)الشكل 

 :29مهارة االرسال من االعلى : االختبار الثاني 

 موقف مشابه للمبارةقياس مهارة االرسال لدى العب الكرة الطائرة في : الغرض من االختبار -
تقسيم الملعب كما )شريط السق , كرات طائرة قانونية, ملعب الكرة الطائرة قانوني :االدوات  -

 ( (2)في الشكل 
النصف )يقف الالعب في منطقة االرسال في منتصف خط النهاية للملعب : مواصفات االداء -

عب مسك المكان والومن هذا ال( م من الشبكة1المواجه لنصف الملعب المقسم على بعد 
الكرة يقوم باداء مهارة االرسال لتعبر الكرة الشبكة الى نصف الملعب المقسم وكما موضح 

 (2)بالشكل 
لكل العب عشر محاوالت في حالة لمس الكرة الشبكة ووصولها الى نصف : الشروط -

 وال( ضمن العشر محاوالت)قربها للخارج تحسب محاولة لالعب  ةالملعب المقسم وفي حال
 ,تحسب له نقطة

يحسب لكل مرة ارسال صحيحة رقم المنطقة التي تهبط فيها الكرة في نصف : التسجيل -
الملعب المقسم وكما كان لالعب عشر محاوالت على هذا االختبار ولكون الدرجات موزعة 
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درجة على ان يلحظ ( 21)درجة فأن الدرجة العظمى لهذا االختبار ( 2-1)على المناطق 
 .على خط يتصل بين منطقتين يحسب درجة المنطقة االعلىسقوط الكرة 

-  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 (2)الشكل

 يوضح اختبار مهارة االرسال من االعلى

 ثا  10اختبار تكرار التمرير على الحائط : االختبار الثالث 

 قياس دقة التمرير وسرعته: االختبار الفرض في     -
كرة الطائرة وساعة توقيت العلى ارتفاع  1.5×1.5جدار املس وعليه مربع : االدوات  -

 (1)الكترونية عدد 
 
 
 
 

2  

 

0 

 

0                                                       0 

6 
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 م 1.5                                    

 

         

 

 م1.5                                                                              

 ثا 31اختبار تكرار التمرير على حائط  (3)شكل

بعد سماع االشارة للبدء يقوم الالعب الذي يقف امام الحائط باداء المناولة : وصف االداء  -
ويجب ان اليقوم بالمناولة خارج  ثا 31على الحائط وبمرات متكررة حتى انتهاء الوقت 

 .المنطقة المحددة
 .ثا31يسجل عدد ضربات الكرة الصحيحة نحو الجدار خالل :  التسجيل  -

 :االختبارات الحس حركية 1-1-2

 .30(العمودي)اختبار االحساس الحركي للقدم بالفراغ الراسي : االختبار االول

بحركة رفعها عموديا لالعلى عند ثني  قياس قدرة القدم على االحساس: الهدف من االختبار -
 .مفصل الركبة

 .شريط قياس و غطاء للعينين: االدوات المستخدمة  -
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سم (23.3)بوصة  12يرسم خط افقي على الحائط بحيث يكون على ارتفاع : طريقة االداء -
يقف المختبر موازيا للحائط وتترك له الفرصة لتقدير المسافة بالنظر ثم . من االرض
يحاول المختبر رفع رجله المجاورة للحائط الى مستوى الخط المرسوم على , هتعصب عينا

 .ويكون ذلك عن طريق ثني ركبة الرجل( 2)الحائط كما في الشكل
 سم1,11تسجيل المسافة بين القدم والخط المرسوم على الحائط الى اقرب بوصة : التسجيل -
 .همامنح المختبر محاولتان يسجل له مجموع:تعليمات االختبار -

 

 (2)شكل 

 31.اختبار االحساس الحركي بالمسافة الجانبية: االختبار الثاني

 .قياس قدرة القدم على االحساس بالمسافة الجانبية: الهدف من االختبار -
 شريط قياس معدني وغطاء للعينين: االدوات المستخدمة -
يقف ( سم 21,2)بوصة  12يرسم على االرض خطان المسافة  بينهما : طريقة االداء  -

المختبر بحيث تكون احدى قدميه موازية للخط االيسر يترك للمختبر فرصة تقدير المسافة 
 .بالنظر ثم تعصب عينيه

يقوم المختبر وهو معصوب العينين بنقل قدمه اليمنى جانبا الى الخط الثاني الذي يبعد 
الثاني كما في بوصة مع محاولة وضع القدم اليمنى على الحافة الخارجيةللخط  12بمسافة 
 (.  5) الشكل 

 .تحسب المسافة من القدم حتى الخط الثاني: التسجيل  -
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التي  ةموع المحاوالت الثالثجتبر ثالث محاوالت بحيث يسجل له مللمخ: تعليمات االختبار -
 .ةتمثل مجموعة االخطاء في المحاوالت الثالث

 

 (5)شكل 

 .32اختبار االحساس برمي الكرة : االختبار الثالث

 .االحساس بالفراغ االفقي في حركات الرمي: الهدف من االختبار -
 شريط قياس معدني و غطاء للعينين وكرة ناعمة:  االدوات المستخدمة -
يتم الرمي والعينين ( سم120)بوصة  51يرسم خطان المسافة بينهما : طريقة االداء  -

بعد اعطاء فرصة لتقدير المسافة بالنظر من خلف خط الرمي يتم رمي كرة  تينمعصوب
 (1)ناعمة بحيث تقف الكرة على خط الهدف كما في الشكل 

 .الخط( قبل او بعد ) تحسب المسافة سلبا وايجابا : التسجيل  -

 
 (1)شكل 
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 : اجراءات التجربة الرئيسة  3-0

كد من صالحية االختبارات المهارية والمدركات أوالتبعد االنتهاء من التجربة االستطالعية      
حركية تم التطبيق العملي والميداني على طالب المرحلة الرابعة كلية التربية الرياضية  –الحس 

وبعد . كرة الطائرة في الساحات الخارجية الطالب وعلى ملعب ( 0)جامعة تكريت والبالغ عددهم 
 .حركية ثانياً  –تبدأ االختبارات المهارية اوال والحس . اء ان ياخذ كل طالب الوقت الكافي لالحم

وقد قام الباحث وبمساعدة فريق العمل بشرأ  11/2/2112م تطبيق التجربة الرئيسة في يوم ت   
 .جميع مفردات االختبارات قبل البدء بتنفيذها وذلك من اجل دقة اداء الطالب

  33:الوسائل االحصائية 1-8

 :اإلحصائية اآلتية  تم استخدام الوسائل

 الجزء=النسبة المئوية 

الكل
        

 = الوسط الحسابي

مجـ س=َس                      

ن
   

 االنحراف المعياري

 

مجـ  س   س  =  ع 

ن
        

 مجـ ص  مجـ س  –مجب س ص (= بيرسون)معامل االرتباط 

ن
   

      - 2مجب س                                          
 مجـ س  

ن
 مجـ ص   2مجب ص

ن
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 :عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها -1

ل خاصة او حصائيا ثم وصفها وتبويبها في جدبعد ان تمت معالجة البيانات الخاصة بالبحث ا   
علمية مستندة الى  وذلك لغرض النتائج المستحصلة ومن ثم تحليلها ومناقشتها بصيغة

 .مصادرعلمية رصينة تخص البحث

عرض نتائج االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات البحث المهارية والحس  2-1
 :حركية قيد الدراسة

والذي يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات البحث (  2)يتضح من الجدول 
 .حركية  –المهارية والحس 

 ( 2)  جدول 

 المعالجة االحصائية

 

 البحث متغيرات

وحدة 
 القياس

 

 الوسط الحسابي

 (َس )

االنحراف 
 المعياري

 )ع(

 

 المهارات

 االساسية

 

 1,213 15,221 درجة االرسال

 5,121 25,012 ثا المناولة

 1,111 3,012 درجة الضرب الساحق

 المدركات 

الحس 
 حركية 

 

 

 2,121 22,550 سم الجانبيةاالحساس الحركي للقدم بالمسافة 

 0,115 23,150 سم االحساس الحركي للقدم بالفراغ الراسي

 1,251 1,215 سم االحساس برمي الكرة
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فيما يخص المهارات االساسية بالكرة الطائرة ان قيمة الوسط الحسابي لمهارة االرسال 
الوسط الحسابي لمهارة المناولة فيما كان ( 1,213)بانحراف معياري قدره ( 15,221)
كما ان الوسط الحسابي لمهارة الضرب الساحق ( 5,121)بانحراف معياري قدره ( 25,012)
 ( .1,111)بانحراف معياري ( 3,012)

حركية فقد كان الوسط الحسابي لالحساس الحركي للقدم  –اما فيما يخص المدركات الحس     
وكان الوسط الحسابي لالحساس ( 2,121)ف معياري بانحرا( 22,550)بالمسافة الجانبية 

وكان ( 0,115)بانحراف معياري قدره ( 23,150( )العمودي) الحركي للقدم بالفراغ الراسي 
 (.1,251)بانحراف معياري ( 1,215)الوسط الحسابي لالحساس برمي الكرة 

حركية  –الحس عرض نتائج العالقة االرتباطية بين مهارة الضرب الساحق والمدركات  1-2
 :وتحليلها ومناقشتها

المحتسبة والداللة بين مهارة الضرب الساحق والمدركات  -يبين قيم كل من ر(  5) جدول 
 .حركية  –الحس 

 المدركات

 

 المهارات

االحساس 
الحركي للقدم 

بالمسافة 
 الجانبية

االحساس 
الحركي لقدم 
 بالفراغ الراسي

االحساس 
 برمي الكرة 

 الجدولية -ر

 34*1,010 1,011 1,210- 1,332 الضرب الساحق

  معنوي غير معنوي غير معنوي الداللة

المحتسبة داللة بين مهارة الضرب الساحق  -والذي يبن قيم ر(   5)  يتضح من الجدول   
المحتسبة بين هذه المهارة واالحساس الحركي للقدم  -ان قيمة ر. حركية  –والمدركات الحس 

الجدولية ( ر ) وللكشف عن معنوية هذه العالقة نستخدم قيمة  -1,322بالمسافة الجانبية كانت 
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و تعز المحتسبة اذن فالعالقة غير معنوية و  –الجدولية اكبر من قيمة ر ( ر) ن قيمة وجد ا, 
ان على ان الالعب ال يمتلك االحساس الحركي للقدم بالمسافة الجانية عند الضرب تالباحث

الساحق اما بالنسبة الى معنوية العالقة بين الضرب الساحق واالحساس الحركي للقدم بالفراغ 
الجدولية ( ر)وهي اصغر من قيمة  1,210المحتسبة  -حيث كانت قيمة ر( وديالعم) الراسي 

اما فيما يخص العالقة الثالثة بين مهارة الضرب الساحق واالحساس .اذن العالقة غير معنوية 
الجدولية تحت مستوى ( ر)وهي اكبر من قيمة  1,011المحتسبة  -برمي الكرة فقد كانت قيمة ر

 .القة معنويةالداللة نفسها اذن الع

قد ينطوي لدى العبي الكرة الطائرة من خالل " حركي  –وترى الباحثتان ان اإلدراك الحس       
التكرار والممارسة والميزة الشخصية أو كفاية الفرد وقدرته ، فكلما مارس الالعب الحركة أو 

 35حركي لهذه المهارة  -المهارة تطورت لديه صفة اإلدراك الحس

حركية وتحليلها  –العالقة االرتباطية بين مهارة المناولة والمدركات الحس  عرض نتائج 1-1
 :ومناقشتها

 .حركية  –المحتسبة والداللة بين مهارة المناولة والمدركات الحس  -يبين قيم ر(  1) جدول

 

المحتسبة والداللة بين مهارة المناولة والمدركات  -والذي يبين قيم ر(   1) يتضح من الجدول 
حركية فيما يخص عالقة المهارة باالحساس الحركي للقدم بالمسافة الجانبية حيث كانت  –الحس 
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 المدركات

 

 المهارات

االحساس الحركي 
للقدم بالمسافة 

 الجانبية

االحساس الحركي 
للقدم بالفراغ 

 الراسي

االحساس 
 برمي الكرة 

 الجدولية –ر 

 1,010* 1,013 1,213- 1,151 المناولة

  معنوي غير معنوي غير معنوي الداللة
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اكبر  الجدولية( ر)الجدولية فان قيمة ( ر)وعندما نقارنها بقيمة    -1,151قيمة معامل االرتباط 
المحتسبة ويعني ان العالقة غير معنوية وتعزو الباحثتان الى عدم قدرة الالعب  -من قيمة ر

 .على االحساس الحركي للقدم بالمسافة الجانبية عند اداء مهارة المناولة

اما فيما يخص العالقة بين المهارة واالحساس الحركي للقدم بالفراغ الراسي العمودي فان العالقة 
المحتسبة حيث ترى الباحثتان الى عدم  –الجدولية اكبر من قيمة ر ( ر)ية الن قيمة غير معنو 

 (.العمودي)امتالك الالعب االحساس الحركي للقدم بالفراغ الراس 

اما فيما يخص العالقة بين مهارة المناولة واالحساس برمي الكرة وللكشف عن معنوية هذه 
يتضح ان ( 1,013)المحتسبة والتي كانت  -الجدولية ومقارنتها ب ر( ر)العالقة باستخدام 

ان  إلىالجدولية وتعزو الباحثتان ( ر)المحتسبة اكبر من قيمة  -العالقة معنوية الن قيمة ر
 .تلك احساس برمي الكرة عند اداء مهارة المناولةالالعب يم

 –عرض نتائج العالقة االرتباطية بين مهارة االرسال من االعلى والمدركات الحس  1-1
 :حركية وتحليلها ومناقشتها

المحتسبة والداللة بين مهارة االرسال من االعلى والمدركات الحس  -يبين قيمة ر(  0) جدول 
 .حركية  –

 المدركات

 

 لمهاراتا

االحساس الحركي 
للقدم بالمسافة 

 الجانبية

االحساس 
الحركي لقدم 
 بالفراغ الراسي

االحساس 
 برمي الكرة 

 الجدولية -ر

 1,010 1,013 1,213- 1,151 االرسال

  معنوي غير معنوي غيرمعنوي الداللة 

االرسال من االعلى المحتسبة والداللة بين مهارة  -والذي يبين قيم ر(  0)يتضح من الجدول 
 .حركية  -والمدركات الحس
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ان عالقة مهارة االرسال من باالحساس الحركي للقدم بالمسافة الجانبية هي عالقة معنوية الن 
وتعزو الباحثتان الى قدرة الالعب على .الجدولية ( ر)المحتسبة هي اكبر من قيمة  -قيمة ر

اما فيما يخص عالقة .عند اداء مهارة االرسال امتالك االحساس الحركي للقدم بالمسافة الجانبية
االرتباط الثانية بين المهارةواالحساس الحركي للقدم بالفراغ الراسي هي عالقة معنوية ايضا الن 

وتعزو الباحثتان الى ان الالعب لديه القدرة على .الجدولية( ر)المحتسبة اكبر من قيمة  -قيمة ر
إن الالعبين " عند اداء مهارة االرسال ( العمودي) ي االحساس الحركي للقدم بالفراغ الراس

الجيدين يمكنهم إدراك الفروق بين األوزان ودرجة المطاطية وسرعة ارتفاع طيران الكرة 
تجاهاتها  .36وا 

اما العالقة الثالثة وهي عالقة االرسال باالحساس برمي الكرة هي عالقة غير معنوية الن قيمة 
 .الجدولية تحت درجة داللة ذاتها( ر)المحتسبة اصغر من قيمة  -ر

الحاسة الحركية لدى الالعبين والتي تعمل على تحليل النقل " وتعزو الباحثتان ذلك الى أن 
نا وحول ؤ نا بوضوأ عن وضع وشكل حركات اعضاالحركي بما فيه من تعقيدات والتي تجر 

دي الى صعوبة االحساس االمر الذي يؤ . 37عمليات الشد التي تتم بالعضالت عند اداء حركة ما
 ".بالكرة عند اداء مهارة االرسال 

 1-3 االستنتاجات:

    في ضوء النتائج التي حصلت عليها الباحثتان من خالل االختبارات على عينة البحث 
 واستخدامهما للوسائل االحصائية المناسبة لها فقد توصلوا الى االستنتاجات االتية:

حركية باالحساس يرمي الكرة في مهارة الضرب  –امتالك الالعب مدركات حس  -1
حركية في االحساس الحركي للقدم بالمسافة  –الساحق وعم امتالكهم بعض  المدركات حس 

 .الجانبية واالحساس الحركي للقدم  بالفراغ الراسي والعمودي بالمهارة نفسها

                                                           
36
( عمان ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع )  0؛ فسيولوجيا العمليات العقلية في الرياضة ، ط 7111عبد الستار جبار ضمد ؛  

 .77ص

 
37
 21-19ص( 0981,مطبعة الموصل )  0وجيه محجوب ؛ علم الحركة ج 
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اولة وعدم حركية باالحساس بالكرة في مهارة المن –امتالك الالعب مدركات حس  -2
) امتالكهم االحساس الحركي للقدم بالمسافة الجانبية واالحساس الحركي للقدم بالفراغ الراسي 

 .بالمهارة ذاتها( العمودي

حركية باالحساس الحركي للقدم بالمسافة الجانية  –امتالك الالعب مدركات حس  -3
ل وعدم امتالكهم االحساس واالحساس الحركي للقدم بالفراغ الراسي العمودي في مهارة االرسا

 .برمي الكرة في المهارة ذاتها

 :التوصيات 1-2

 :اليها الباحثتان توصي الباحثتان ما ياتي تاستنادا الى االستنتاجات التي توصل    

 .استخدام التمارين التي تعمل على تنمية المدركات الحسية اثناء الدروس العملية  -1
ت الحسية واالختبارات المهارية بشكل دوري لتقويم مستوى ضرورة اجراء اختبارات المدركا -2

 .الطالب وهذا سيساعد المدربين على وضع المناهج التدريبية باسلوب علمي وموضوعي
اجراء دراسات وبحوث مشابهة على المدركات الحسية االخرى والمهارات االساسية  -3

 .االخرى
 المصادر

 القران الكريم       -  -

ابو العال احمد عبد الفتاأ ومحمد صبحي حسنين ؛فسيولوجيا و موروفولوجيا القياس  -  -
 ( 1110,دار الفكر العربي , القاهرة )  1ط, والتقويم 

حركي  –احمد المسالمة ؛ اثر المنهج التدريبي المقترأ في تطور االدراك الحس  - 
كلية التربية , جامعة بغداد , اطروحة دكتوراه ) وعالقته بالمستوى المهاري بكرة اليد

 (2111, الرياضية 

 (1101, المكتب المصري الحديث , مصر ) , احمد عزت راجح ؛ اصول علم النفس  - 

دار الفكر , القاهرة )  2ط, امين الخولي و اسامة كامل راتب ؛ التربية الحركية للطفل  - 
 (1112, العربي 
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 (1102, ر المعارفدا, مصر ) انتصار يونس ؛ السلوك االنساني  - 

حركي ومستوى االداء  –حنان عبد المؤمن ؛ العالقة بين بعض متغيرات االدراك الحس  - 
 (1115, كلية التربية الرياضية , جامعة حلوان , رسالة ماجستير )في التعبير الحركي

حركي  –خليل العزاوي؛ تأثير التدريب الذهني في تطوير بعض متغيرات االدراك الحس  - 
كلية , جامعة بغداد, رسالة ماجستير )ى االداء للتعلم مهارة الكب على العقلة ومستو 

 (2111, التربية الرياضية 

, دار الحكمة للطباعة والنشر , بغداد : ) راضي الوقفي ؛ مقدمة في علم النفس  - 
1111) 

العلمية مكتبة الرائد , عمان )  1ط, شفيق فالأ حسان؛ اساسيات علم النفس التطوري  - 
1111) 

, القاهرة ), ترجمة محمد فضالي واخرون , فان دالين و اخرون ؛ تاريخ التربية البدنية  - 
 (1111, مؤسسة فرانكلن للطباعة والنشر 

قاسم حسن حسين ؛ الموسوعة الرياضية البدنية الشاملة في االلعاب والفعاليات والعلوم  - 
 (1111, ة والنشر والتوزيع دار الفكر للطباع, عمان )  11ط, الرياضية 

 (1111, مطابع التعليم العالي , الموصل ) قاسم حسن حسين ؛ علم النفس الرياضي  - 

) عامر جابر السعدي ؛ تصميم وتفنين اختبارات الحس حركي لدى العبي الكرة الطائرة  - 
العدد , كلية التربية الرياضية المجلد الحادي عشر , مجلة كلية الرياضىة جامعة بغداد 

 (2112االول 

, عمان :) 1ط, عبد الستار جبار الضمد ؛ فسيولوجيا العمليات العقلية في الرياضة  - 
 (2111,دار الفكر والطباعة للنشر والتوزيع 

دار الفكر للنشر , عمان )  1ط, عبد العزيز عبد الكريم المصطفى؛ التطور للطفل  - 
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 103ص ( 1111, والتوزيع 

بغداد مطبعة جامعة بغداد ), التكتيك الفردي في الكرة الطائرة,  عقيل الكاتب واخرون - 
1111) 

محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان ؛ االختبارات المهارية والنفسية في  - 
 (1110, دار الفكر العربي , القاهرة )  1ط, المجال الرياضي 

لرياضية وعلم محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان؛ القياس في التربية ا - 
 (1101القاهرة دار الفكر العربي ( 1ط, النفس الرياضي 

 (المعارف ب ت دار , مصر) محمد حسن عالوي و سعد جالل ؛ علم النفس الرياضي  - 

؛ االدراك الحس حركي وعالقته  بدقة اداء بعض   2113مؤيد اسماعيل عبد الحديثي  - 
جامعة بغداد , كلية التربية الرياضية  رسالة ماجستير) المهارات الهجومية بكرة السلة 

2113) 

دار الحكمة للطباعة والنشر , بغداد ) , نزار الطالب كامل الويس؛ علم النفس الرياضي  - 
 ,1113 

دار المناهج للنشر , عمان . )1ط, وجيه محجوب ؛ اصول البحث االعلمي ومناهجه  - 
 (2112والتوزيع 

 (1111جامعة الموصل , الموصل ) الحركي التعلم , وجيه محجوب ؛ علم الحركة  - 

وديع ياسين التكريتي وحسن محمد العبيدي ؛ التطبيقات االحصائية في بحوث التربية  - 
 (1111, دار الكتب للطياعة والنشر , جامعة الموصل )الرياضية 

حركي وعالقته بدقة اداء بعض المهارات االساسية  –وسن جاسم ؛ االدراك الحس  - 
 (2112جامعة بغداد , كلية التربية الرياضية , رسالة ماجستير ) , ائرة بالكرة الط

 

 


